Formel pædagogisk uddannelse
Jeg har afsluttet adjunktpædagogikum for universitetsundervisere, Syddansk Universitet (06/2013) med det pædagogiske
udviklingsprojekt: ”En komparativ undersøgelse af selvvurderet læring ved udarbejdelsen af pensumkatalog” samt elæringsprojektet: ”Udarbejdelse af nøgleordskatalog vha. wiki-side i e-learn”.
Jeg har desuden deltaget i kurser om vejledning, undervisningspædagogik og mundtlig formidling. En oversigt over
kursusaktiviteter er givet nedenfor.
⋅ Mundtlig formidling.
⋅ Kursus i vejledning i forbindelse med ph.d.-forløb
⋅ Praktisk kursus i undervisningspædagogik

Uddannelsesadministrative opgaver
Fagansvarlig for faget Sportsøkonomi udbudt af Studienævn for Økonomi, Odense, for oecon. og HA 6. semester (20132017).
Fagansvarlig for faget Avanceret Sundhedsøkonomi udbudt af studienævn for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse,
Odense, for kandidatuddannelserne i Ergoterapi, Fysioterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk Sygepleje og Den
Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 7. semester (2018).

Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Jeg har tilegnet mig undervisningserfaring fra en bred vifte af forskellige uddannelser og på forskellige niveauer. Jeg har
primært undervist på oecon-uddannelsen i Odense og HA-uddannelsen i Slagelse, men har også undervist på
sundhedsvidenskabelige uddannelser samt på kandidat- og master-niveau. Et udpluk af min hidtidige undervisning følger
nedenfor.
Undervisningserfaring på bachelorniveau:
Sundhedsøkonomi på Folkesundhedsvidenskab
Sportsøkonomi på oecon. og HA
Undervisningserfaring på kandidatniveau:
Economic evaluation på cand.oecon.
Sundhedsøkonomi på scient.san.
Avanceret sundhedsøkonomi på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Undervisningserfaring på Masteruddannelser:
Effektmåling og anden evaluering af offentlige ydelser på Master for kvalitet og ledelse
Undervisningserfaringer på Ph.d.-kurser
Forskningsmetoder indenfor sundhedsvidenskab
Jeg har fungeret som intern censor i en række fag, herunder Advanced economic evaluation, Velfærdsøkonomi og
skattepolitik, Anvendt økonomi Sundhedsøkonomi. Jeg har også fungeret som tovholder og underviser på Akademiet for
HHX talenter (Tietgen Talent Program) i samarbejde med Tietgen handelsgymnasium i Odense. Jeg er derudover
beskikket ekstern censor i Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser.
Ud over at fungere som vejleder på specialer og bachelorprojekter fungerer jeg som hoved- og medvejleder på en række
ph.d.-projekter. Yderligere information kan findes på min personlige hjemmeside:
http://lib733.wixsite.com/bjoernskovpedersen

Metoder, materialer og redskaber
Jeg anser de studerende for selvstændigt lærende individer, der selv kan tage ansvar for egen læring. Derfor er det ikke
kun vigtigt, hvad jeg gør som underviser, men også hvad de studerende gør før, under og efter undervisningen. I min
undervisning lægger jeg stor vægt på at motivere de studerende til at undres og til at opsøge viden mellem
undervisningsgangene. Det er vigtigt for mig som underviser, at der etableres en god og tæt kontakt mellem de
studerende og underviseren for at skabe et trygt forum, hvor alle spørgsmål er velkomne, og hvor de studerende i høj grad
selv kan være med til at skabe undervisningssituationen. Jeg går ind for forskningsbaseret undervisning, case-baseret
undervisning og inddragelse af de studerende gennem øvelser, oplæg og dialog.

